
ورود اقتصاد كالن كشور به فاز بهبود
حسين قضاوي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: مجموع سرمايه بانك هاي دولتي از 11 هزار ميليارد تومان در سال 92 به 54 هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيد كه رشد 
5 برابري را نشان مي دهد. مطلوبيت اكثر شاخص هاي اقتصادي دولت نشان مي دهد جهت گيري هاي كلي مسووالن صحيح بوده و اقتصاد در مسير مناسبي حركت مي كند. وي درخصوص ميزان رشد اقتصادي كشور در 
سال 95 گفت: براساس آمار بانك مركزي در 9 ماهه سال گذشته رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت 1/9 و با نفت 11/6 درصد بوده است.
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 سرمايه گذاري برزيلي ها 
در صنعت قطعه سازي

در نشست فني و تجاري توليدكنندگان قطعات خودرو مطرح شد
طرح هايي براي جلوگيري از 

خام فروشي مواد معدني
مهدي كرباسيان، رييس هيات عامل 
س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن و 
صنايع معدني ايران )ايميدرو( به موضوع جلوگيري 
از خام فروشي مواد معدني و درنتيجه محقق كردن 
ش��عار مورد تاكيد رهبري اش��اره و تصريح كرد: در 
بخش فوالد اقدام هاي خوبي براي فرآوري س��نگ 
آهن و تبديل آن به كنسانتره و گندله برداشته شده 
اس��ت. به عنوان مثال، اكنون 9 كارخانه فرآوري در 
منطقه سنگان ساخته مي ش��ود كه اكنون كارخانه 
كنس��انتره فعال ش��ده و كارخانه هاي گندله فوالد 
مباركه، گندله اُپال و كنس��انتره توس��عه ملي نيز تا 

شهريور امسال راه اندازي شود. 
وي افزود: در حوزه س��يرجان، گل گهر و جالل آباد 
پروژه هاي متعددي در حوزه كنس��انتره و گندله به 
نتيجه نشسته است؛ در دولت يازدهم ميزان ظرفيت 
توليد كنسانتره كشور كه از خام فروشي جلوگيري 
مي كند 54 درصد رشد كرده و در گندله 45 درصد 

افزايش يافته است. 
كرباس��يان درباره آخرين وضعي��ت زنجيره توليد 
فوالد، گفت: در حوزه تكميل زنجيره فوالد، ظرفيت 
توليد كنسانتره، از 28/8 ميليون تن به 44 ميليون 
تن ارتقا پيدا كرد و ظرفيت توليد گندله نيز در حالي 
كه پيش از اي��ن يك محصول واردات��ي براي ايران 
محس��وب مي ش��د با افزايش��ي 45 درصدي به 32 
ميليون تن رس��يد كه پيش بيني مي كنيم در سال 

96 زنجيره فوالد به توازن كامل برسد. 
در بخش مس، در سال 93، 2 كارخانه كنسانتره در 
معادن س��ونگون و سرچش��مه راه اندازي شد و طي 
سال 95، ركورد صادرات كنس��انتره و كاتد مس را 
داشتيم و حدود 700 ميليون دالر صادرات داشتيم. 

فوالد نقطه قوت صنايع معدني است
رييس هي��ات عامل ايميدرو با اش��اره ب��ه آخرين 
وضعيت توليد فوالد و تكميل زنجيره فوالدي كشور، 
عن��وان كرد: زماني كه هدفگ��ذاري 55 ميليون تن 
توليد فوالد در س��ال 1404 مطرح شد، بسياري از 
كارشناسان اعالم كردند كه اين كار شدني نيست و 
تصميم غيرواقعي گرفته شده است؛ اما موفق  شديم 
ظرفيت توليد فوالد را در سال 95 به 30 ميليون تن 
برسانيم. نقطه قابل افتخاري كه در اين زمينه وجود 
دارد رساندن صادرات فوالد از 200 هزار تن در سال 
91 به حدود 6 ميليون و 800 هزار تن در س��ال 95 
است كه حاصل تكميل طرح هاي فوالدي و توجه به 

زنجيره توليد فوالد است. 
كرباسيان در خصوص دستاوردهاي دولت يازدهم 
تصريح كرد: اين دولت موفق شد در حوزه اكتشاف 
نزديك به 2/5 برابر تاريخ معدن ايران اقدام كند، به 
گونه اي كه طي 80 س��ال گذش��ته كل اكتشاف در 
حوزه معدن ح��دود 100 هزار كيلومت��ر مربع بود 
اما از س��ال 93 تا امروز بي��ش از 250 هزار كيلومتر 
مربع اكتشاف ش��د. حاصل اين اكتشافات، افزايش 
ذخاير مواد معدني است؛ به طوري كه در سنگان، با 
اكتشافات صورت گرفته ذخيره معدن سنگ آهن از 
900 ميليون ت��ن به يك ميليارد و 200 ميليون تن 

ذخيره قطعي رسيد. 
اين مقام مس��وول وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اضافه كرد: در بخش طال در زرشوران، 80 تن ذخيره 
قطعي به 110 تن رسيد. در سيستان و بلوچستان و 
فالت مركزي نيز 30 تا 40 تن طال اكتش��اف شده و 
در عناصر نادر خاكي نيز ظرفيت از 300 هزار تن به 

يك ميليون و 200 هزار تن افزايش يافت.

   افزايش كيفيت اطالعات با منشا داخلي با ايجاد 
ش�بكه IP ترانزيت ملي ايجاد. ش�ركت ارتباطات 

زيرساخت
   هند براي كاهش آلودگي هوا مش�تري ال پي جي 

ايران شد. پايگاه خبري كشمير مونيتور
   افت 6۰ هزار بشكه اي نفت ايران در 2 ماه گذشته. 

بلومبرگ 
   6۰ هزار تن گوش�ت يخي نيوزيلند در راه ايران. 

پايگاه خبري استاف
   ريي�س اتاق اي�ران مطرح ك�رد؛ تكثرگرايي در 
واحده�اي صنعت�ي موجب هدررفت منابع ش�ده 

است. اتاق بازرگاني
   معرفي 9۰ ط�رح به س�رمايه گذاران خارجي در 

مناطق آزاد. روابط عمومي 
   تاكيد بر توس�عه روابط تجاري ايران-پاكستان. 

ايرنا 

عددنوشت

سرخط خبرها اعالن  صنعت

شرايط همكاري 
با خارجي ها

ارزان قيم�ت،  ان�رژي 
ني�روي كار ج�وان، ك�م 
ب�ودن آم�ار خودرو ه�ا 
جمعي�ت  ب�ه  نس�بت 
حمايت ه�اي  موج�ود، 
دولتي از سرمايه گذاران 
خارجي و نيروي انس�اني 
متخصص ايران را تبديل 
مناس�ب  ب�ازاري  ب�ه 
ب�راي س�رمايه گذاران و 
شركت هاي خارجي كرده 
اس�ت. نقاط قوت صنعت 
قطعه سازي ايران ظرفيت 
مناسب توليد، تجربه كار 
ب�ا ش�ركت هاي جهاني و 

توليد انبوه است.

 قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه 
س��تاد اقتصاد مقاومتي گفت: امكان اش��تغال بيش 
از 200هزار جوان جوي��اي كار در واحدهاي صنفي 
توليدي، خدمات��ي و توزيعي با تامي��ن منابع مالي 
فراهم خواهد شد. اجراي پروژه هاي اقتصاد مقاومتي 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته 
موفق بوده اس��ت و برنامه كوتاه مدت اين وزارتخانه 
براي يك تا س��ه س��ال آينده تدوين شده است. وي 
افزود: با توجه به برنامه شش��م توس��عه و پيش بيني 
يك هزار ميليارد تومان بودجه براي كمك به اشتغال 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي برنامه ريزي الزم براي 
تدوي��ن آيين نامه هاي مربوطه در حال انجام اس��ت 
ت��ا بنگاه هاي تولي��دي و خدماتي نس��بت به جذب 
فارغ التحصيالن اقدام كنند. براي تحقق شعار امسال 
پيشنهاد شده تا با تامين 50 درصد حداقل دستمزد 
س��ال جاري توس��ط دول��ت امكان ج��ذب حداقل 
200هزار از جوانان جوياي كار در واحدهاي صنفي 

توليدي، توزيعي و خدماتي فراهم شود. 

اوپك پيش بيني خود از رشد توليد نفت كشورهاي 
خارج از اين سازمان در سال 2017 را به ميزان بيش 
از 60 درص��د افزايش داد. اين س��ازمان در گزارش 
ماهانه خود رشد توليد كشورهاي غيرعضو اوپك در 
سال 2017 را 950 هزار بش��كه در روز برآورد كرد، 
در حالي كه در گزارش ماه پيش، اين رقم 580 هزار 
بش��كه در روز بود. پيش بيني جديد بر مبناي رش��د 
باالتر از حد انتظار توليد شركت هاي نفت شيل امريكا 
و فعاليت هاي نفت شني كانادا است. توليدكنندگان 
امريكايي و كانادايي براي س��ودآوري به قيمت هاي 
باالتر ني��از دارن��د و افزايش قيمت ه��اي نفت بازار 
جهاني در ماه ه��اي اخير، به آنها انگي��زه الزم براي 
توليد بيش��تر را فراهم كرده است. بر اساس گزارش 
ماركت واچ، اوپك دورنماي رش��د توليد نفت امريكا 
در س��ال ميالدي جاري را به ميزان 285 هزار بشكه 
در روز باال برد و 820 هزار بشكه در روز برآورد كرد. 

مع��اون امور گمركي گمرك كش��ور گف��ت: ميزان 
واردات در سال گذش��ته 43 ميليارد و 600 ميليون 
دالر بوده كه 60 درصد آن شامل كاالهاي واسطه اي، 
20 درصد شامل كاالهاي سرمايه اي و 16/3 درصد 
آن نيز كاالي مصرفي بوده اس��ت. عس��كري اظهار 
كرد: در مقطعي تا س��ال هاي 1390 و 1391 تا 80 
ميليارد دالر هم واردات داشته ايم ولي ميزان واردات 
ما در سال گذش��ته 43 ميليارد و 600 ميليون دالر 
بود كه نس��بت به س��ال قبل حدود پنج درصد رشد 
داشته است. بيشتر واردات كه سهم آن به 60 درصد 
مي رس��د، كاالهاي واس��طه اي بوده و تقريبا هشت 
ميلي��ارد دالر از آنكه 20 درصد واردات را تش��كيل 
مي دهد، كاالهاي سرمايه اي است و 16/3 درصد آن 
نيز كاالي مصرفي اس��ت. ميانگين واردات اين چند 
سال كاالهاي واسطه اي، سرمايه اي و بخش كوچكي 

كاالهاي مصرفي بوده است.

مديركل راه و شهرسازي استان تهران ادامه داد: براي 
ش��هر تهران بايد اذعان شود كه 80 درصد اين 400 
هزار واحد مسكوني خالي از س��كنه مربوط به شهر 
تهران اس��ت. محمدزاده گفت: عمده اين واحدهاي 
خالي از س��كنه مربوط به مناطق شمال تهران است 
و غالبا مجتمع هاي بزرگ واحدهاي خالي از س��كنه 
دارند. تعريف خانه هاي خالي از س��كنه نيز اينگونه 
اس��ت كه واحدهاي مس��كوني نيمه كاره شامل اين 
آمار نمي ش��ود و واحدهاي��ي كه از ن��ازك كاري رد 
شده اند و آماده بهره برداري هستند واحدهاي خالي 
از سكنه ناميده مي شوند. وي افزود: در جلسه اي كه 
با مسووالن مركز آمار داشتيم درخواست كرديم كه 
تحليل آنها را از واحدهاي مس��كوني خالي از سكنه 
اخذ كني��م و مفهوم اينكه آيا در اي��ن آمارهاي ارايه 
ش��ده خانه هاي دوم يا نيمه كاره نيز احتس��اب شده 
است يا خير پس به هر حال توضيحات آنها نشان داد 
كه خانه دومي ها جدا شده است اما هنوز تحليل دقيق 

نمي توانند ارايه كنند. 

ايجاد فرصت شغلي صنعتي

پيش بيني افزايش  توليد رقيبان

حجم واردات كاالهاي واسطه اي

خانه هاي خالي در تهران

200 هزار

۶0 درصد

 ۶0 درصد

310 هزار

ب��ازار خودروي��ي اي��ران و 
صنايع وابسته به اين صنعت 
همچون قطعه س��ازان پس از توافق برجام، 
بسيار مورد توجه كش��ورها و شركت هاي 
مختل��ف ب��وده اس��ت، در اين راس��تا نيز 
قراردادهاي مختلفي در بخش قطعه سازي 
و خودروسازي امضا شده است. در آخرين 
روز هفته گذش��ته برزيلي ها به عنوان ديگر 
متقاض��ي س��رمايه گذاري و هم��كاري با 
ايراني ها به هتل پارسيان آمدند تا در مورد 
همكاري هاي جدي تر با يكديگر به تفاهم 
برسند؛  تفاهمي كه به نظر مي رسد در حالي 
پاي برزيلي ها را به صنعت قطعه سازي ايران 
باز مي كند كه بنا به گفته هيات برزيلي، در 
اين كشور تمايل به خريد خودروهاي دست 
دوم بيش��تر از خودروهاي نو است و شايد 
خدمات پس از فروش و تعمير خودروهاي 
قديمي بازار گرمتري نس��بت به توليدات 

جديد دارد. 
برزيلي ها به همين جه��ت براي اينكه وارد 
بازار خودرويي ايران ش��وند ابتدا به س��راغ 
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت رفتند 
تا اين معاونت را كه در آستانه قرارداد با رنو 
فرانسه اس��ت را مجاب به همكاري با خود 

كنند و س��پس در جم��ع بخش خصوصي 
رفتند تا همكاري هاي شان را محكم كنند. 

منصور معظمي معاون وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت و رييس س��ازمان گس��ترش و 
نوسازي صنايع ايران كه سازمان متبوعش 
خود را براي انعقاد رس��مي ق��رارداد با رنو 
آماده مي كن��د در جمع هي��ات برزيلي از 
گردش مالي صنعت خودرو ايران صحبت 
كرد و گف��ت: »گردش مال��ي 26 ميليارد 
دالري صنع��ت خودرو در ايران اس��ت كه 
16 ميليارد دالر از اين رقم مربوط به توليد 
خودرو در داخل كشور، شش ميليارد دالر 
مربوط به قطعات داخلي و خارجي و چهار 
ميليارد دالر مربوط به واردات مواد و قطعات 
خودروست. ايران ظرفيت توليد دو ميليون 
دستگاه خودرو در سال را دارد، سال گذشته 
در ايران يك ميليون و 400 هزار دس��تگاه 
خودرو توليد ش��د و در س��ال جاري طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده يك ميليون و 
600 هزار دس��تگاه در ايران توليد خواهد 
شد. كش��ورهاي همس��ايه براي ايران بازار 
بس��يار خوبي در صنعت خودرو هستند و 
ما فكر مي كنيم با مشاركت هاي انجام شده 
توس��ط صاحبان برند و فعاالن اين صنعت 

بتوانيم بازار مطلوب تري را فراهم كنيم.«
وي با اشاره به اينكه صنعت اتومبيل سازي 

و قطعه س��ازي برزيل صنعت بسيار خوبي 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: »بايد بدانيم كه 
ظرفيت صنعت قطعه س��ازي در ايران نيز 
بس��يار باالس��ت و پس از مذاك��رات 5+1 
فرصت هاي بس��يار خوبي براي مشاركت 
در ايران با شركت هاي خارجي فراهم شده 
كه در اين راستا شش قرارداد خودرويي در 
زمينه ساخت اتومبيل در ايران مدنظر قرار 
گرفته اس��ت و به اين نتيجه رسيده ايم كه 
مي ت��وان خودروهاي ارزان ت��ر و با كيفيت 

باالتر توليد كرد.«
معظمي همچنين با تاكيد بر اينكه جمعيت 
جوان ايران بازار بسيار مناسبي را براي رشد 
صنعت خودروس��ازي ايجاد كرده اس��ت، 
يادآور ش��د: »بايد بداني��م كه جمعيت 80 
ميليون نفري در ايران و نيز جمعيت جوان 
داخلي بازار مناسبي را براي صنعت خودرو 
ش��كل داده و عالوه بر اين مدنظر قرار دادن 
بازارهاي موجود در كش��ورهاي همس��ايه 
مي تواند به رشد اين صنعت كمك شاياني 
كند. حدود 1200 ش��ركت قطعه س��ازي 
در اي��ران وجود دارد كه مرب��وط به بخش 
خصوصي هس��تند و سياس��تگذاري هاي 
كالن اين شركت ها مربوط به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است.«
هي��ات برزيلي س��پس به هتل پارس��يان 

رفتند تا در جمع بخش خصوصي فعال در 
صنعت خودرو شرايط همكاري فني خود را 
بررسي كنند. در اين نشست فني هم بيوك 
عليمرادلو مشاور وزير صنعت برگزاري اين 
نشست را از ثمرات برجام دانست و خطاب 
به شركت كنندگان گفت: ش��ما به بازاري 
وارد مي شويد كه تنها با گذشت 1 ساعت از 
معرفي خودرو آمار فروش آن به 100 هزار 
دستگاه مي رس��د كه اين استقبال در كنار 
كاهش ارزش ريال مزيت هاي بسياري براي 

سرمايه گذاران خارجي به وجود مي آورد. 
بيوك عليمرادلو موقعيت مكاني استراتژيك 
ايران و دسترسي به درياهاي آزاد را از مزاياي 
ايران برش��مرد و افزود: همسايگان شمالي 
اي��ران براي حمل و نقل مجب��ور به عبور از 

ايران هستند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه تحريم ه��اي ظالمانه و 
ش��كاف هايي كه در اث��ر تحريم ها به وجود 
آمد، گفت: براي رفع ش��كاف ها مجبور به 
استفاده از قطعات كم كيفيت چيني شديم 
ولي هم اكن��ون برنامه دول��ت جايگزيني 
اس��تانداردهاي اروپايي به جاي استاندارد 
چيني اس��ت كه اين اقدام ب��ا جلوگيري از 
ورود كاالهاي كم كيفي��ت چيني در حال 

انجام است. 
مش��اور وزير صنع��ت واردات 60 درصدي 
قطعات به اي��ران را موقعي��ت خوبي براي 
حض��ور ش��ركت هاي برزيل��ي در صنعت 
خ��ودروي اي��ران دانس��ت و ب��ا معرف��ي 
شركت هاي ساپكو، سازه گستر و بهمن به 
عنوان بازيگران عمده صنعت قطعه سازي 
ايران ادامه داد: تجربه ناموفق واردات موردي 
نشان مي دهد كه حضور شركت هاي برزيلي 
بايد همراه با س��رمايه گذاري مش��ترك و 
جوينت ونچر باشد تا همكاري هاي مشترك 

ادامه دار باشد. 
عليمرادلو در پايان جمعيت 400 ميليوني 
اط��راف اي��ران را كه فاقد صنع��ت خودرو 
هس��تند از فرصت هاي خاص ب��ازار ايران 
ب��راي فع��االن و س��رمايه گذاران صنعت 
خودروي برزيل دانس��ت و پيش��نهاد كرد: 
ش��ركت هاي برزيلي با انتخاب ش��ريكي 
مناسب به سرمايه گذاري مستقيم و ادغام 

شركت ها اقدام كنند. 
 مشاركت با عمق زياد ساخت داخل 

همچنين ساسان قرباني، دبيركل همايش 
بين المللي صنعت خودرو در نشست فني 
و تج��اري توليدكنندگان قطعات كش��ور 
برزيل با برشمردن برخي از مزيت هاي بازار 
ايران نسبت به س��اير بازار هاي منطقه اي و 
جهاني گفت: ان��رژي ارزان قيمت، نيروي 
كار جوان، كم بودن آمار خودرو ها نس��بت 
به جمعيت موجود، حمايت هاي دولتي از 
س��رمايه گذاران خارجي و نيروي انس��اني 
متخصص ايران را تبديل به بازاري مناسب 
براي سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي 

كرده است. نقاط قوت صنعت قطعه سازي 
ايران ظرفيت مناس��ب توليد، تجربه كار با 

شركت هاي جهاني و توليد انبوه است. 
وي با ذكر نقاط ضعف اين صنعت همچون 
قديمي ب��ودن محص��والت، فرس��ودگي 
تجهيزات كارخانجات، ع��دم برنامه ريزي 
اقتصادي و عقب ماندن از طراحي همزمان 
با برندهاي مطرح، خطاب به ش��ركت هاي 
برزيلي اف��زود: فعاالن اقتص��ادي صنعت 
خ��ودرو و قطع��ه برزيل��ي مي توانن��د ب��ا 
سرمايه گذاري مشترك و رفع نقاط ضعف 
صنعت خودروي ايران بازار مناس��بي را به 
دس��ت آورند. مهم تري��ن نيازهاي صنعت 
قطعه س��ازي ايران نياز به طراحي و توسعه 
R&D، سيستم هاي پيش��رفته در توليد 
قطعه و قيمت هاي رقابتي است. مشاركت 
با عمق زياد ساخت داخل و توجه به قوانين 
محيط زيس��تي ب��راي حض��ور در ايران و 
سرمايه گذاري مشترك اهميت زيادي دارد. 

برزيلي ها به دنبال بازار ايران 
رودريگو دوسانتوس، سفير برزيل در تهران 
كه تجربه حضور 10 س��اله در ايران دارد با 
حضور در نشست فني و تجاري قطعه سازان 
برزيل، اي��ران را ب��ازاري بزرگ هم��راه با 
ش��ركايي مهم توصيف كرد ك��ه ظرفيت 
همكاري و مشاركت هاي دو جانبه را دارد. 
ايران پيشرفت هاي زيادي داشته است، نگاه 
ما به ايران نه به عنوان يك بازار بلكه به عنوان 

يك شريك بالقوه است. 
اي��ن ديپلمات برزيلي با ذك��ر اين نكته كه 
برزيل دهمين توليد كننده بزرگ خودروي 
جهان است گفت: صنعت خودروي برزيل 
رش��د خوبي داش��ته كه اين رشد مرهون 

حمايت هاي دولتي از اين صنعت است. 
همچنين كارن فرناندزجونز، مدير ارش��د 
اجرايي اپك��س در خاورميان��ه و آفريقاي 
ش��مالي با معرفي آژانس تجارت و توسعه 
س��رمايه گذاري برزيل )اپكس( مهم ترين 
فعاليت اپك��س را ارتقاي صنع��ت برزيل 
معرفي كرد و اف��زود: اپكس صنعت برزيل 
را با هدف دس��تيابي به 200 بازار هدف و با 
10 دفتر در سراسر جهان حمايت مي كند. 
ايلي��ن كلناگو، مش��اور توس��عه صادرات 
انجمن توليدكنن��دگان قطعات خودروي 
برزيل نيز با ارايه آماري مختصر از گذش��ته 
صنعت خودرو برزيل به چش��م انداز آينده 
اي��ن صنعت پرداخت و گفت: ب��رآورد ما از 
ب��ازار ايران مثبت اس��ت و عقيده داريم كه 
مي توان با حمايت هاي انجمن در اين بازار 

به فعاليت پرداخت. 
وي حضور نمايندگان برزيلي را اس��تارت 
همكاري و سرمايه گذاري مشترك دانست و 
افزود: در برزيل با چالش هايي چون افزايش 
تعمير خودرو به جاي خريد روبه رو هستيم 
كه با س��رمايه گذاري در بازارهاي جديد به 

دنبال رفع اين چالش ها هستيم. 

طال تحت تاثير ابهامات سياسي كه در امريكا پس از اخراج رييس اف بي آي به وجود آمده و كاهش دالر و بازارهاي سهام را به دنبال 
داشته اس��ت، روز جمعه براي س��ومين روز متوالي افزايش يافت. هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز جمعه بازار 
سنگاپور 0/2درصد افزايش يافت و به 1226/71 دالر رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز پنجشنبه 0/5 درصد افزايش يافت كه 
بزرگ ترين افزايش قيمت يك روزه در يك ماه اخير بود. طال اوايل هفته جاري به 1213/81 دالر سقوط كرده بود كه پايين ترين 
قيمت در دو ماه گذشته بود. در بازار نيويورك، هر اونس طال براي تحويل در ژوئن 0/2 درصد رشد كرد و به 1226/60 دالر رسيد. 
بهاي معامالت اين بازار روز پنج شنبه با 5/30 دالر افزايش، در 1224/20 دالر بسته شده بود. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
جيمز كومي، رييس اف بي آي را به دليل عملكردش در تحقيقات پيرامون ايميل هاي هيالري كلينتون اخراج كرد اما منتقدان 
ترامپ علت اخراج كومي را ادامه تحقيقات وي درباره مداخله روسيه در انتخابات رياست جمهوري امريكا عنوان كرده اند. در پي 
اين رويداد به دليل نگراني ها نس��بت به تاثير منفي اخراج كومي بر اجراي برنامه هاي اصالحات مالياتي ترامپ، ريسك گريزي 

افزايش يافت و بر بازارهاي سهام امريكا و ارزش دالر تاثير منفي گذاشت. 
به گفته بارناباس گان، تحليلگر بانك OCBC در س��نگاپور، هر آنچه ترامپ مي گويد، اهميت دارد و بر بازارها تاثير مي گذارد و 
ممكن است بر قيمت طال در كوتاه مدت تاثيرگذار باشد. اما در نيمه دوم سال، قيمت طال تحت تاثير حركت قيمت دالر و وضعيت 
نرخ هاي بهره قرار خواهد داش��ت. انتظار مي رود نرخ هاي بهره امريكا دو دور ديگر در سال 2018 افزايش پيدا كند كه براي طال 
منفي خواهد بود. آماري كه روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد شمار متقاضيان دريافت مزاياي بيكاري در امريكا هفته گذشته 
كاهش غيرمنتظره اي داشته اس��ت. از سوي ديگر قيمت هاي توليدكننده بيش از حد انتظار تحليلگران در ماه گذشته افزايش 
داشت. آمار مذكور منعكس كننده بهبود بازار كار و رشد تورم هستند و ممكن است بانك مركزي امريكا را براي افزايش سريع تر 
نرخ هاي بهره ترغيب كند. طال به افزايش نرخ هاي بهره امريكا فوق العاده حساس است زيرا نرخ هاي بهره باالتر به تقاضا براي اين 
فلز ارزشمند كه سوددهي ندارد، لطمه مي زند و در مقابل، از ارزش دالر پشتيباني مي كند. طبق آمار شركت CME، معامالت 
صندوق فدرال نشان مي دهد بازارها احتمال تصويب افزايش نرخ هاي بهره در نشست ماه آينده بانك مركزي امريكا را حدود 90 

درصد برآورد مي كنند. شاخص دالر امريكا در برابر سبدي از شش ارز بزرگ 0/1 درصد افت كرد و در 99/570 واحد ايستاد. 

در حالي كه يك هفته تا پايان انتخابات رياست جمهوري باقي 
است، دور نقدها و تخريب ها انگار تند تر شده است. چندي پيش 
ابراهيم رييسي، نامزد دور دوازدهم انتخابات رياست جمهوري 
درباره پرونده كرس��نت به حسن روحاني طعنه اي زده بود كه 
بيژن زنگنه، وزير نفت از حجت االسالم ابراهيم رييسي خواست 
تا از مشاور ارشدش بپرسد در جلسه شوراي امنيت ملي درباره 
پرونده كرسنت چه گذشته اس��ت. بيژن زنگنه در واكنش به 
سخنان ابراهيم رييسي درباره پرونده كرسنت، اظهار كرد: از 
آقاي رييسي مي خواهيم از آقاي دكتر جليلي، مشاور ارشدشان 
بخواهند كه براي ش��ان توضيح دهد در جلسه آذر ماه 1391 
شوراي عالي امنيت ملي درباره پرونده كرسنت چه گذشته است 
و چه حرف هايي رد و بدل و چه تصميم هايي اتخاذ شده است. 
همين طور از دكتر جليلي بخواهند درباره نامه اي كه در تاريخ 
1388/12/25 به رييس جمهوري وقت درباره كرسنت نوشته 
است و پاسخ آقاي احمدي نژاد هم توضيح دهد تا شايد جناب 

آقاي رييسي در بيان هر حرفي كمي محتاط تر عمل كنند. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آقاي رييسي ادعا كرده اند دولت 
يازدهم به دنبال مذاكره با كرسنت بوده است، اظهار كرد: خوب 
است جناب رييسي در اين باره هم از مشاور ارشدشان بپرسند 
كه چه كس��ي دنبال مذاكره بوده و در چه زماني و چه مرجعي 
چنين موردي را تصويب كرده است تا به طور مكرر دچار اشتباه 
در گفتار نشوند. البته اگر آقاي جليلي هم چيزي به خاطرشان 
نيامد ما آماده ايم كه بخشي از اين اطالعات را جهت يادآوري 
ايشان و استحضار ملت ايران منتش��ر كنيم اما بعيد است كه 
آقاي جليلي ماجرا را به خاطر نياورند. ما هم مانند آقاي رييسي 

معتقديم ديناري نبايد به كرسنت پرداخت شود اما به جناب 
آقاي رييسي توصيه مي كنيم از اعضاي فعال ستاد خود مانند 
آقايان زاكاني و بذرپاش بپرس��ند كه آن اع��داد نجومي را كه 
برخالف منافع ملي معتقدند به عنوان خسارت بايد به كرسنت 
پرداخت شود به تحريك چه كساني و با چه هدفي بيان كرده 

و مي كنند؟!
وي درباره اين ادعاي آقاي رييس��ي هم كه گفته است دولت 
عده اي را كه در پرونده كرس��نت محكوم و انفصال از خدمت 
شده اند دوباره به كار گرفته است نيز گفت: مگر مي شود كسي 
از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او را در دولت به كار 
گرفت؟ اين سخنان نسنجيده توس��ط كدام دستگاه رسمي 
نظام تاييد شده اس��ت؟ كدام حكم قضايي به ما ابالغ شده كه 
اجرا نكرده ايم؟ اين پرونده هنوز مفتوح است و توسط ذي نفعان 
تقاضاي اعاده دادرسي شده و پرونده در مسير رسيدگي است و 
هنوز هيچ حكمي هم به ما ابالغ نشده و عجيب است كه آقاي 
رييس��ي به عنوان فردي كه سال ها در كس��وت قضاوت بوده 
اينچنين سخني مي گويد! آيا ايش��ان اينچنين مي خواهد از 
حرمت اشخاص كه پاسداري از آن در قانون اساسي از وظايف 
رييس جمهوري است، صيانت كند؟ خوب است آقاي رييسي 
به اين پرس��ش پاس��خ دهد كه چگونه وقتي حكم��ي درباره 
فردي صادر نشده ايشان خود را محق مي داند او را محكوم و از 
خدمت منفصل كند؟! ما به جد مدعي هس��تيم كه عده اي در 
دوره گذشته مانند موضوع پرونده هسته اي در كرسنت هم با 
بي تدبيري عمل كرده و كش��ور را گرفتار معضلي كرده اند كه 

بايد آن را حل كنيم. 

مركز آمار ايران در گزارشي كه اخيرا منتشر كرده است به وضعيت نرخ كرايه ماشين آالت مورد استفاده در طرح هاي عمراني 
پرداخته اس��ت. بر اساس اين گزارش بيش��ترين كاهش كرايه مربوط به قيرپاش با خودرو و راننده بوده و بيشترين افزايش به 
كرايه ساعتي غلتك ويبره كششي با راننده تعلق گرفته است.  طرح آمارگيري از كرايه  ماشين آالت مورد استفاده در طرح هاي 

عمراني از سال 1365 به  صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي شود. 
در اين آمارگيري، اطالعات مربوط به كرايه ساعتي انواع ماشين آالت مورد استفاده در طرح هاي عمراني )60 مورد(، با ارسال 
پرسشنامه ها ي مربوط از طريق رايانامه به پيمانكاري هاي مجري طرح هاي عمراني در استان تهران، جمع آوري مي شود. اين 
طرح در بهمن ماه سال 1395 براي جمع آوري اطالعات مربوط به نيمه  اول همان سال اجرا شده است. بر اساس نتايج حاصل 
از اين آمارگيري، متوسط كرايه ساعتي برخي از انواع ماشين آالت مورد استفاده در طرح هاي عمراني در نيمه دوم سال 1395 
و تغييرات آن نسبت به دوره   قبل و دوره  مشابه سال قبل در نمودار گزارش آمده است. در مقايسه تمامي60 قلم مورد آمارگيري 
اين دوره، بيشترين كاهش كرايه ساعتي مربوط به »قيرپاش حدود 5000 ليتري با خودرو و راننده« با 10/1 درصد و بيشترين 
افزايش در متوسط كرايه ساعتي مربوط به »غلتك ويبره كششي حدود 8 تن با راننده« با 16/0 درصد نسبت به دوره  قبل بوده 

است. همچنين، مقايسه متوسط كرايه ساعتي در اين دوره 
با دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد كه بيشترين كاهش 
كرايه ساعتي مربوط به »جرثقيل خودروي چرخ زنجيري 
حدود 30 تن با راننده« با 8/7 درصد و بيش��ترين افزايش 
كرايه ساعتي مربوط به »موتور جوش ديزلي 150 تا 250 

آمپر« با 22/3 درصد بوده است. 
به نظر مي رسد مش��كالت اقتصادي كش��ور كه به كاهش 
درآمدهاي دولت مرتبط اس��ت و كاهش عمليات عمراني 
در كشور را موجب شده، به وضعيت كنوني دامن زده است. 

در حالي كه چندي اس��ت فروش��گاه هاي زيادي در سراسر 
كش��ور با عنوان اجناس دو ه��زار توماني در ح��ال فعاليت 
هستند اما سيدرحيم مقيمي اصل، رييس اتحاديه سازندگان 
و فروشندگان پالستيك و نايلون خطاب به مردم مي گويد: 
توصيه اكيد ما اين است كه از برخي واحدهاي صنفي مانند 
2 هزار توماني ها خريد نكنند، چراكه رقمي كه اين واحدها 
ب��راي اجناس خود در نظر مي گيرند حت��ي از ماده اوليه آن 
به مراتب كمتر اس��ت و برهمين اساس به احتمال زياد مواد 
استفاده شده در اين كاالها، ضايعاتي و غيربهداشتي است. 

وي اظه��ار ك��رد: در حال حاض��ر صنعت پالس��تيك ما در 
حوزه تامين مواد كه مربوط به بخش پتروشيمي مي شود با 
مش��كالتي مانند توزيع ناعادالنه مواجه است و تنها عده اي 
مح��دود مي توانن��د در بورس نس��بت به خريد م��واد اوليه 
پتروش��يمي اقدام كنند، چرا كه انجام اي��ن موضوع نياز به 
نقدينگي بااليي دارد كه متاس��فانه در ميان همكاران ما در 
اغلب موارد چنين س��رمايه اي وجود ندارد و همين موضوع 
باعث روي كار آمدن واس��طه ها و افزايش قيمت مواد اوليه 
براي هم��كاران ما مي ش��ود. در فقدان مديري��ت و نظارت 
صحي��ح دولت��ي براين روند، مش��كالت متع��ددي متوجه 
صنف ما مي ش��ود به گونه اي كه اكنون در اكثر موارد بخش 
قابل توجه��ي از ظرفيت توليد همكاران ما بدون اس��تفاده 

مانده است. 
رييس اتحاديه سازندگان و فروشندگان پالستيك و نايلون با 
بيان اينكه صنعت پالستيك كشور چشم به صادرات داشته 
و ت��وان توليد بي��ش از مصرف داخلي در اي��ن بخش وجود 

دارد، اظهار كرد: حتي با ص��ادرات اين كاالها مي توان جاي 
صنعت توريس��م را هم پر كرد اما متاس��فانه اكنون به جاي 
صادرات نمونه هاي چيني كه در اغلب موارد غيربهداش��تي 
و غيراستاندارد هس��تند، وارد كشور مي شوند و با قيمتي به 

مراتب ارزان تر به فروش مي رسند. 
مقيمي اصل با بيان اينكه تاكن��ون اين صنف پيگيري هاي 
متع��ددي براي جلوگيري از واردات پالس��تيك به كش��ور 
صورت داده، افزود: متاسفانه همچنان در اين زمينه توجهي 
صورت نگرفته و اقدام خاصي رخ نداده است. برهمين اساس 
حتي مي توان گفت كه ما در حوزه صادرات تا 70 درصد افت 
داشته ايم، چرا كه مواد اوليه ما به مراتب باالتر از هزينه هاي 
منطقي تامين مي ش��ود. در حالي كه در كشورهاي مختلف 
براي بخش توليد يارانه هاي مختلفي در نظر گرفته مي شود. 
وي همچنين عنوان كرد: صنف ما توان پاس��خگويي به نياز 
داخل را داش��ته و حتي مي توانيم در حوزه صادرات هم وارد 
شويم اما دستگاه هاي همكاران ما با حدود 30 تا 40 درصد 

ظرفيت كار مي كند. 
اكنون در اين شرايط توان رقابت ما براي بازاري مانند چين 
كاهش يافته چرا كه در اين كش��ور چنان مشوق هايي براي 
تولي��د در نظر گرفته مي ش��ود كه ما به هي��چ عنوان امكان 
رقابت ب��ا آن را نداريم. برهمين اس��اس حداقل 30 درصد 
پالس��تيكي كه مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان مثال 
در بخش پالستيكي كه در صنايع مختلف مانند يخچال سازي 
و موكت سازي و غيره استفاده مي شود معموال كاالي چيني 

است كه اين موضوع قطعا به ضرر ما خواهد بود. 

طالي جهاني در 1226 دالر ايستاد

كانديداها در مورد كرسنت محتاط باشند 

بررسي قيمت ماشين آالت عمراني در سال گذشته

كاالي پالستيكي دو هزار توماني نخريد 

به روايت آمارطال

توليدكرسنت

گروه اقتصادي

خبرگزاري ايسنا

بخشودگي سود و جرايم 
 بانكي، تا سقف 

يك ميليارد ريال
محمود حجتي، وزير جهاد كش��اورزي بخشودگي 
سود و جرايم بانكي كشاورزان بدهكاري كه تا سقف 
يك ميلي��ارد ري��ال وام داش��تند را از حمايت هاي 
دولت يازدهم از كشاورزان اعالم كرد و گفت: تكليف 
وام هاي بيش از اين مبلغ نيز بايد با همكاري و رايزني 

با بانك ها مشخص شود. 
دول��ت يازده��م در قال��ب طرح ه��اي مختل��ف با 
حمايت ه��اي بي دري��غ رهب��ري، پيگيري ه��اي 
رياس��ت جمهوري و تالش مس��ووالن كش��وري و 
اس��تان ها اقدام هاي ارزنده و تح��ول زايي در حوزه 
كشاورزي كشور انجام داد كه چهره كشاورزي ايران 
اس��المي به مدد اي��ن تحوالت دس��تخوش تحول، 
تغيير و رشد شده است. وي با اشاره به اينكه در سال 
1392 تراز غله كشور منفي هشت ميليارد دالر بود 
كه با توس��عه و رونق در كش��ت غالت در سال هاي 
اخير اي��ن تراز به منفي س��ه ميلي��ارد دالر كاهش 
يافت، افزود: دول��ت يازدهم در حوزه آب و خاك در 
سراسر كشور طرح هاي قابل توجهي انجام داده كه 
از جمل��ه اينها مي توان به احياي 550 هزار هكتار از 
اراضي كش��اورزي اس��تان هاي ايالم و خوزستان از 
ديم به آبي، اجراي سامانه گرمسيري مهار آب هاي 
مرزي و نيز طرح هاي نوين آبياري در اراضي با هدف 
كنترل و حلوگيري از هدررفت آب و فرسايش خاك 

اشاره كرد. 

مهدي خلج، رييس س��ازمان دامپزشكي با اشاره به 
صادرات 103 هزار تني آبزيان در س��ال گذشته به 
كشورهاي ديگر گفت: در سال گذشته اين توليدات 
به كشورهاي اروپايي و آسيايي صادر شده است. در 
بحث صادرات آبزيان در س��ال هاي اخير در كش��ور 
شاهد روند روبه رشدي بوديم كه اميدوارم همچنان 
شاهد افزايش اين موضوع باش��يم. به گفته وي، در 
ح��وزه فرآورده هاي خام دامي نيز در حوزه صادرات 
اقدامات بس��يار خوبي انج��ام ش��ده و هم اكنون با 
كش��ورهاي مختلف تعامل خوبي در حوزه صادرات 
برق��رار كرديم كه اين ب��ه بركت اج��راي برجام در 
كش��ور بوده باعث ايجاد تامل بين كشورهاي ديگر 

شده است. 

صادرات محصوالت شيالتي، 
بيش از 1۰۰ هزار تن

اعالن


